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TOOL

Jüri Gümnaasiumi 7.-9. klasside häälekandja
„Tõmba, Jüri!“ 2015

Rae valla koolidevaheline
MOE-SHOW
6. veebruaril 2015. aastal kell 18.00 toimub Rae
Kultuurikeskuses järjekordne Rae valla koolidevaheline
moe-show ja seda juba 13. aastat. Tänavuse aasta
koolidevahelise moe-show teema on märksa vähem
piiritletud kui varasematel aastatel ja seega annab võimaluse
noortel disaineritel veel enam oma loovust kasutada ja
rakendada ning eelkõige lähtuda just enda kollektsioonile
valitud pealkirjast, mitte moe-show pealkirjast.
2015. aasta koolidevahelise moe-show üldteemaks on

jaanuar 2015

∞.

See on sümbol, mis tähistab lõpmatust, midagi mis seisneb
piiramatuses, millel ei ole ruumilist ega ajalist piiri. Rõivad
on olnud lahutamatu osa meist juba aastatuhandeid ning
nende ilme on läbi aegade inimesega alati kaasas käinud.
Moe tekkeaega on keeruline defineerida, kuid tänapäevase
tähenduse omandas 18. sajandil, mis omakorda arenes edasi
moetööstuseks 20. sajandi algul. Tänaseks on moest
kujunenud üks inimkonna enamlevinumaid väljendusviise.
Tänavusele show'le ootame nii indviduaalseid kui ka klassi/
kollektiivi kollektsioone. Modellidena võib kasutada ainult
Rae valla koolides õppivaid õpilasi. Suurt tähelepanu
soovitame panna üldisele ilmele: meik, soeng ja
aksessuaarid peavad olema hästi kajastatud ning peavad
täiendama teie kollektsiooni.
Hindamine toimub kahes vanuseastmes (5.-8. klass ja 9.-12.
klass) ning tänavu on meid hindama oodata vägagi auväärt
žüriid, kes on valmis parimaid võistkondi autasustama.
Kuid tänavu on võimalus anda oma hääl ka pulblikul,
nimelt on võimalus pealtvaatajatel anda hääl enda
lemmikule ning premeerida neid auväärt tiitliga.
Ootame teid kõiki show'l osalema ja lihtsalt nautima.
Registeerida on võimalik kuni 12. jaanuarini teatades
osalemissoovist oma kooli huvijuhile lisades juurde oma
kava pealkiri, osalejate arv ja teie vanuseaste.

Birgit Käige
11. l klass

21. jaanuaril toimus meie koolis juba seitsmendat korda sõudeergomeetrite võistlus „Tõmba Jüri!“.
Tänavu osales eelsõitudel ligi 300 õpilast 4.-12. klassidest ja finaalvõistlusel osales kokku 54
õpilast ja õpetajat. Võistlus toimus neljas vanuseklassis: 4.-5. kl, 6.-7. kl, 8.-9. kl ja 10.-12. kl,
tütarlapsed ning noormehed võistlesid eraldi, lisaks osalesid võistlusel ka õpetajad ja koolitöötajad.
Kokku tehti 22 starti ning kõikide võistlejate distants oli 500 meetrit.
6.-7. klassides osutusid parimateks poiste seas: I koht Morten Karja (aeg 01.38,0), II koht
Kristo Kõplas (aeg 01.40,7) ning III koht Rainer Matvei (aeg 01.43,3). Tüdrukute seas jäid I
kohta sõbralikult jagama Johanna Johanson ja Grete Eelmaa (mõlemad ajaga 01.57,2), III koha
sai Karmen Raudsepp (aeg 02.03,8).
8.-9. klassides said võidukohad: I koht Robert Vain (aeg 01.33,3), II koht Siim Saar (aeg
01.35,1) ning III koht Kevin Paap (aeg 01.39,2) noormeeste seas ning tütarlastest I koht Kirke
Kruberg (aeg 01.51,1), II koht Aurelia Leega (aeg 01.58,1) ning III koht Pilleriin Saar (aeg
01.58,9).
Õpetajate ja koolitöötajate võistlusel naisarvestuses: I koht Sirli Kants (aeg 01.47,7), II koht
Liina Roop (aeg 01.53,2) ja III koht Tiina Kiislar (aeg 01.53,3). Meesarvestuses I koht Kristo
Remmelgas (aeg 01.30,6), II koht Allan Männi (aeg 01.34,9) ning III koht Kristo Tuul (aeg
01.48,4).
Koolirekordi purustas üllatuslikult 4.-5. klasside vanuseklassis 5.a klassi õpilane Triinu Lamp ajaga
01.59,1, mis oli kõikide vanuseklasside hulgas ainuke rekordipurustamine sel aastal. Kõige parema
aja sõitis sel aastal kehalise kasvatuse õpetaja Kristo Remmelgas, tema aeg oli 01.30,6. Parima aja
on sõitnud 2010. aastal 10.-12. kl arvestuses Gert Rebane, aeg1.22,1.
Nadezda Todurova 8.r klass

Õpilasesinduse tegemised II poolaastal

Salatikonkursi tulemused III kooliastmes

Küsimused:

Novembris toimus salatikonkurss ja III kooliastmest osales konkursil vaid kaks

1. Kes oli esimene eestlane kes tõi olümpiamängudelt kulla?
2. Mis on esimene spordiala kümnevõistlusel?
3. Mitu spordiala on olümpiamängudel?

võistkonda. Need tublid võistkonnad olid 8.b klass ja 8.r klass. Nad said vastavalt18. ja 19.
koha. PK õpilasesinduse võistkond sai 13. koha. Soovime järgmiseks aastaks suuremat
osavõttu III kooliastme õpilastele!

4. Kes lõi eelmise aasta jalgpalli MM-i finaalis otsustava värava?

Karoliina Kullamaa

5. Mitmenda koha saavutas Jüri Gümnaasium võistlusel „Jooks nälja vastu“?

4.c klass

6. Mis aastal asutati Jüri kool?
7. Mitmendat sünnipäeva pidas Jüri gümnaasium sel õppeaastal?

Karjääripäev 9. klassidele

8. Mis aastal nimetati Jüri Keskkool ümber Jüri Gümnaasiumiks?
9. Mis on Jüri Gümnaasiumi tunnuslause?
10. Kes on „Jüri kooli laulu“ autorid?

4. märtsil toimub meie koolis karjääripäev,

õpilasesindus ringkäigu koolimajas,

üritus on suunatud 9. klasside õpilastele ja ürit-

raamatukogus

usele on oodatud nii Rae valla kui ka

Lisaks pakutakse külalistele uues

lähiümbruses asuvate valdade õpilased. Üritus

söögisaalis koolilõunat. Karjääri-

algab gümnaasiumiosa auditooriumis kell 13,

päeva orienteeruv lõpp on kell

külalised on meile oodatud juba kell 11.30.

15.30. Oodatud on kõik 9. klasside

Toimuvad gümnaasiumiosa õppesuundi

õpilased.

tutvustavad

töötoad,

lisaks

käivad

ja

spordihoones.

Peatse

kohtumiseni!

Martin Möllits 11.r klass

läbirääkimised ka erinevate kutseõppeasutustega ja Rajaleidjaga. Õpilastel on
võimalus kõikides töötubades osaleda.
Külalistele korraldab gümnaasiumiosa

Lugemisvõistlus „Lugeda on mõnus“

Karoliina Kullamaa
4.c klass

Õpilasesinduse küsitlus
Üritused
Veebruaris ja märtsis:

Õpilasesinduse eestvedamisel küsiti 4.-9. klasside õpilaste arvamust Jüri kooli
hetkeolukorra kohta – miks on meie koolis hea õppida, millised on õpilaste
ettepanekud koolielu täiustamiseks ja millised on mured. Klasside poolt toodi

2.-6. veebruaril Ajaloonädal 5.-9. klasside õpilastele. Ainenädal on
pühendatud Tartu rahulepingu sõlmimisele, millest on möödas 95. aastat
2.-6. veebruaril Ajaloonädala raames joonistusvõistlus „Ajalooline isik“
Joonistused teha A4 paberile ja anda hiljemalt klassijuhtaja kätte 29. jaanuaril.
6. veebruaril kell 18 Moeshow 5.-12. klasside õpilastele, „Lõpmatus“
12. veebruaril Sõbrapäeva laat koolimajas koolipäeva jooksul
13. veebruaril Sõbrapostkontor ja stiilipäev „Punane või roosa“
16.-17. veebruaril Vene keele
ainepäevad 6.-12. klasside õpilastele
18.-19. veebruaril Inglise keele
ainepäevad 1.-12. klasside õpilasele
20. veebruaril Eesti vabariigi
aastapäeva tähistamine koolis. Aktus
kooli aulas kell 13.00.
23. veebruaril E-õppe päev
9.-13. märtsil Eesti keele ainenädal

positiivsena

välja:

hea

koolitoit,

head

ja

sõbralikud

õpetajad,

head

sportimisvõimalused, hea õpikeskkond, turvaline kool, puhtus, võimalus osaleda
huviringides ja koolis toimub palju üritusi. Ettepanekutena toodi välja: puhveti
hinnad võiksid olla odavamad, rohkem ainetunde võiks olla õues, Rae valla
koolide vaheline õpilasvahetus, lemmikloomapäev, rohkem ühisüritusi Rae valla
koolide õpilaste vahel. Muredena toodi välja: õpilaste laiskus õppimise suhtes,
lärm vahetundide ajal, kiusamine, koolibusside halb olukord, liiga palju
kodutöid, vaheajal kohustusliku kirjanduse lugemine. Kõikide teemade üle
arutab õpilasesindus koos koolijuhtkonnaga 9. veebruaril.
Anu Erbsen ja Johanna Johanson 6.c klassist

Eesti Vabariik 97
Pidulik aktus 7.-9. klasside õpilastele toimub 20. veebruaril algusega kell 13.00
kooli aulas. Esinevad meie kooli lauljad, tantsijad pillimängijad. Riietus pidulik!

